
שלב 2: הציפה

מידות הציפה: 166 ס״מ אורך * 37 ס״מ רוחב.

מכינים את החלקים:
מחליטים על כמות המלבנים ולפי כך מחשבים את גודלם:

מחלקים את האורך לפי כמות המלבנים הרצויה.
לדוגמא: אם רוצים נחשוש שמורכב מ4 חתיכות - מחשבים: 166÷4 = 41.5 ס״מ+2 ס״מ לתפרים. סה״כ 43.5 ס״מ. 

חותכים 4 מלבנים בגודל 43.5*37 ס״מ כל אחד. 
מכינים עיגול בקוטר 12.5 ס״מ.

מסמנים פיקים בעיגול.
מסדרים את המלבנים אחד ליד השני, לפי הסדר הרצוי. 

תופרים: 
1. מחברים עם סיכות לפי הצד של הרוחב (37 ס״מ), יפה על יפה.

2. מעבירים תפר ברוחב 1 ס״מ ומנקים עם אוברלוק/זיגזג.
3. פורסים על השולחן ובודקים שכל החלקים תפורים ישר. אם יש חריגה - מיישרים עם מספריים. 

4. מקפלים את המלבן לחצי (לפי הצד הארוך), צד יפה בפנים. 
חשוב! מקפידים שהתפרים המחברים בין המלבנים יתיישבו בדיוק אחד על השני! מחברים עם סיכות.

5. מעבירים תפר ברוחב 1 ס״מ, ומנקים עם אוברלוק/זיגזג.
6. מסמנים פיקים בפתח ה״ארובה״ שנוצרה (כמו שעשינו בשלב 1, סעיף 2). 

    מסדרים את העיגול על אחד הקצוות של הנחשוש, פיק על פיק, עם הצד היפה כלפי פנים. 
7. מעבירים תפר, מנקים עם אוברלוק/זיגזג. מנקים גם את הקצה השני (הפתוח) של הנחשוש.

8. בצד הפתוח של הנחשוש מקפלים כ-1.5 ס״מ פנימה ותופרים. משאירים כ-2 ס״מ רווח, להשחלת סרט.

9. בתוך התעלה שנוצרה משחילים סרט מבד, בעזרת סיכת ביטחון. 
10. הופכים את הכיסוי עם הצד היפה החוצה, ומלבישים על גבי הכרית. 

11. קושרים את הסרט בקצה הנחשוש ומחביאים את הקצוות פנימה.

הנחשוש מוכן!

נחשוש
הנחשוש מורכב מ2 חלקים: כרית וציפה (אותה ניתן להוריד ולכבס). 

שלב 1: כרית

בוחרים בד כותנה דק בצבע אחיד (לבן, שמנת, ורוד בהיר).  
הצבע חייב להיות בהיר וללא הדפס, כדי שלא יראו אותו מתחת לציפה.

מכינים את החלקים:
גוזרים מלבן בגודל 160*35 ס״מ. 

גוזרים 2 עיגולים בקוטר 12 ס״מ. מסמנים פיקים על כל רבע עיגול.

תופרים: 
1. מקפלים את המלבן לחצי, מהצד הארוך, ומעבירים תפר ברוחב 1 ס״מ. 

2. מסמנים פיקים בפתחי ה״ארובה״ שנוצרה, לפי רבעים שוים (כמו בשרטוט). 

3. מסדרים את אחד העיגולים עם סיכות על קצה אחד של המלבן: 
    מתאימים את הפיקים של העיגול לפיקים (ותפר) של המלבן. 

4. מעבירים תפר ברוחב 1 ס״מ.
5. חוזרים על אותה הפעולה עם העיגול השני - אך תופרים רק חצי מהעיגול.

6. הופכים את הבסיס התפור כך, שהתפרים יהיו מבפנים.
7. ממלאים בחומר מילוי (אקרילן), דוחסים היטב. מומלץ למלא כ-5 מ׳ אקרילן.

8. תופרים בתפר ידני את החצי השני של העיגול. 

הכרית מוכנה!
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